
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

ČE TVOJ BRAT GREŠI..! 

Čas počitnic in množičnega poletnega preseljevanja je mimo; ponovno se 

vračamo v običajni življenjski ritem z vsemi vsakodnevnimi navadami in 

upam, da je med njimi tudi poslušanje nedeljske Božje besede. V 

evangeliju beremo: 

»Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: 

Če tvoj brat greši, 

pojdi in ga posvári na štiri oči. 

Če te posluša, si pridobil svojega brata.« 

Morda bo kdo vzkliknil: končno nam evangelij spregovori o nečem, kar je 

lahko izpolnjevati in nam ugaja! Dajati kritične pripombe, kritizirati, 

nekomu v obraz povedati njegove napake: ali ni to ena od stvari, ki so nam 

naravno prirojene in jih v življenju tako radi počnemo? Toda resnica je 

prav nasprotna. Pristen bratski opomin, za razliko od opravljivosti, je ena 

od stvari, ki zahteva veliko notranje svobode in zrelosti in je prav zato 

precej redka na tem svetu. 

Človeško sobivanje je splet nasprotij, nesoglasij in medsebojnih krivic, ki 

so posledica dejstva, da smo si med seboj različni po značaju, pogledih in 

okusih. Sv. Avguštin je rekel, da »smo ljudje kakor glineni vrči, ki se takoj 

okrušijo, kakor hitro zadenejo drug ob drugega.« Evangelij nam osvetljuje 

tudi ta vidik. Skušajmo torej prepoznati njegov poduk. 

 

VIR: Cantalamessa 

M A R I J I N   L I S T 
župnije Cirkovce 

16.8.2020              LETO 17                   ŠTEVILKA   34                  23. navadna nedelja 



KONEC AVGUSTA  -  KONEC  POČITNIC  

 

SIMBOLI IN ZNAMENJA PRI SV. MAŠI:  

AMBON:  Ambon je vedno v bližini oltarja in usklajen z oltarjem, kar 

pove, da je mašna daritev povezana z Božjo besedo in evharističnim 

bogoslužjem. Nekdaj so Božjo besedo brali in razlagali na prižnici, danes 

pa pri ambonu.  Pri ambonu se danes bere berilo, psalm, aleluja in 

evangelij. Tudi razlaga Božje besede – pridiga se opravi pri tem znamenju. 

(se nadaljuje)   

TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE:  

Razmere se slabšajo, duhovnikov je vedno manj, starejši pešajo, mlajših ni. 

Storimo kar lahko in molimo, naj Gospod pošlje delavcev v svoj vinograd. 

Ves teden, od 7. do 13. sept. bomo molili v ta namen. Posebej pa v soboto,  

12. sept. na Ptujski Gori:  

9.00  Molitvena ura 

10.00  Sv. maša, vodi nadškof A. Cvikl.   

Lepo vabljeni, pridite! 

Molimo in prosimo, da bi po priprošnji bl. Slomška tudi danes  

mladi, čeprav krhki in slabotni, prepoznali svojo izbranost in pustili Bogu, 

da jih njegova desnica dviguje, jih očiščuje ter po svoji neskončni ljubezni 

posvečuje. 

VEROUK V NOVEM ŠOLSKEM LETU:   

Spoštovani starši, stari starši in veroučenci! 

Pred nami je novo šolsko in veroučno leto, ki bo zaznamovano z virusom 

Covid-19. Upajmo, da bo virus čim prej »ukročen« in bo normalno 

potekalo delo. Poklicani smo, da v teh nenavadnih 

razmerah storimo kar največ moremo. Prilagajali se 

bomo in upoštevali navodila SŠK in NIJZ. Kakšna 

oblika poučevanja verouka bo v tem šol. letu, še ni 

jasno, odvisno bo od trenutne situacije okuženosti. 

Pripravljenih je več oblik: 

a.)Tedensko srečanje v učilnici, tako kot do sedaj 

b.)Dvakrat na mesec srečanje v učilnici, dva krat na mesec delo doma 

c.)En krat na mesec srečanje v učilnici, snov in naloge delajo doma 

č.)Družinska kateheza, vso snov in naloge naredi družina skupaj doma. Od 

    časa do časa se srečajo s katehetom, za nadaljnja navodila  

d.)Kateheza na daljavo, podobno kot spomladi. Katehet pošlje snov in 

navodila po el. pošti, otroci delajo doma in rešene naloge pošljejo nazaj.   



ZAČASNI URNIK VEROUKA: 

1 r., poned., 14.30;        6 r., torek,   14.30  A raz. 

2 r., torek,    14.30         6 r., četrtek,14.30  B raz. 

3 r., torek,    14.30;        7 r., sreda,   14.30          

4 r., poned.,  14.30         8 r., sobota    8.00 

5 r., sreda,    14.30;        9 r., četrtek 14.30 

 

          Lepo prosimo, da voroučenci vrnejo podpisana spričevala  in 

učbenike, kolikor jih že niso konec prejšnjega šol. leta. 

 Prav tako prosimo, da prijavite otroka, ki 

obiskuje 1 raz., tudi k verouku. Prvo uro naj pride 

zraven otroka kateri od staršev oz. starih staršev, ker 

otrok si ne more zapomniti, kar je potrebno.   

 

Gospod, hvaležen sem ti za priložnost vrnitve v šolo.  

To mi bo omogočilo, da postanem boljši človek in si pridobim potrebno 

znanje, se usposobim za pomoč drugim ljudem.  

Pomagaj mi biti vesten v  izpolnjevanju mojih dolžnosti. Nauči me biti 

priden in dostojen v delu doma in v šoli.  

Pomagaj mi razumeti, da nekatere stvari niso odvisne od mojih staršev, 

ampak od mene samega, zato naj bom pozoren, odgovoren in prijazen do 

drugih. 

Blagoslovi moje starše, ki mi pomagajo postati dober otrok in dober 

učenec. Blagoslavljaj tudi moje učiteje, profesorje, da bodo pravilno 

pristopali k učencem in jih znali usmerjati v osebno zrelost.  

Nauči nas medsebojnega spoštovanja. Amen.  www; 

/tripoli.sscc.edu.lb/portal 

            OTROŠKI PEVSKI ZBOR LUČKE in VOKALNA SKUPINA 

UTRINEK na začetku sezone v svoje vrste vabita nove pevce! Pevske vaje 

so enkrat na teden: za OPZ Lučke ob nedeljah med 8.45 in 9.45, za VS 

Utrinek pa ob petkih med 19.30 in 21.30. Pevske vaje bodo do nadaljnjega 

izvajane ob doslednem upoštevanju navodil NIJZ in SŠK. Interesenti se 

prosim obrnite na zborovodjo Luko Gojkoška po telefonu (051 477 409) ali 

elektronski pošti (luk.gojkosekmail.com).  

         JESENSKO ROMANJE NA KRAS, OD 19. – 21. OKT. Iz 

Agencije so sporočili, da je avtobus za to romanje poln in prijave niso več 

možne. 
 

 



Dežurni ministrant:  
 

PERNAT BLAŽ 

OZNANILA:   

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
 6. sept.  2020 

23. navadna ned. 
  Angelska ned.  

 7.30   za žive in rajne župljane    
10.00  za + Franca Partliča obl., starše Španinger,  
                     brata Milana in Marijo, Branka Ahačiča in 
                     zdravje v družini  Krst med mašo : Flinčec 

 PONEDELJEK   
 7. sept.  

Regina, devica 
7.30     za +  Franca Auguština  30. Dan 
19.00  za +  Katarino Kamšak  30. dan 

    TOREK 
    8. sept. 

Marijino rojstvo – 
mali šmaren 

9.00    v zahvalo za zdravje in pomoč 
18.15  srečanje birmancev z nadškofom Cviklom.  
            Spovedovanje staršev birmancev in botrov 
19.00  za +  Jožeta  Plajnška 
19.45  srečanje članov ŽPS in drugih sodelavcev z g. 
            nadškofom v učilnici oz. cerkvi 

    SREDA 
   9. sept.  

Peter Klaver 
7.30     za  vse +  Pernatove 
10.00  v zahvalo za 20 let zakona   

  ČETRTEK 
    10. sept. 

Nikolaj Tolentinski 
19.00   za +  Angelo obl. in Franca Žunkoviča, 2x  
                       stare starše in sorodnike 
                      (Molitvena ura za duh. in red. poklice)                 

   PETEK 
    11. sept. 

Prot in Hijacint 7.30    za +  Marijo  Trčko  30. dan 

16.00   Odhod birmancev na duhovne vaje na Bled 

  SOBOTA 
     11.. sept.  

Marijino ime 

9.00  Ptujska Gora: Škofijski dan – molitve za duhovne in  
                     redovne poklice 
19.00  za + Vilija Krajnca obl. in 2x starše 
                    (Molitvena ura za družine)               

   NEDELJA  
   12. sept. 2020 

24. navadna ned.  
           
   

 7.30    za  + Marjana Rogina obl., Franca, Marijo in  
                      Štefana Korena   

10.00   NI  SV.   MAŠE  !  
Poročila sta se: Hajšek  Andrej – Unuk  Ines, Cirkovce 1/k. in Krajnc 

Denis – Žunec Traudi, Cirkovce 2/e. Iskrene čestitke! 

Sv. krst sta prejela: Repec Mark, Na Jožefu 46/a, Slov. Bistrica in Gajser 

Pika, Cirkovce 26. Čestitke staršem in zdravja otrokoma. 

 

 

 

 
 

Izdaja: Župnija Cirkovce, Cirkovce 55, 2326 Cirkovce, tel.: 02/792 32 01, Janko Strašek, žpk.; www. zupnija-cirkovce.si  


